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OPRICHTING STICHTING

Heden,tweeen tw ntig apriltweeduzendzestien/verschenen
te Ëindhoven
voor mij, mr I'4AARTEN
LOUISSEGERS,
notarlsgevesligdte Nuenen,Gerwenen Nederwetten:
1. mevrouwMandv Antoinette Josina van Laarhoven,geborente E ndhovenop vjf en
en Teventio{25-11-1972).dentitetskaartnummer:
twlntiqnqye lel_oÊsetfie!én €rd t!À/êê
2,

,
Lreke Stabel, geborente E nonovenop een eÍt rwnt|g oKrooernegentienhonderd
"vruuw
ri ê- LdoliS t)l-10-.I985. od.ooor1luTner:

De comparanten
verktaaroen
bl dezeakte een stichtingop te richtenen dèèTvoor
de vo gende
Naam en Zetel A 4 i k ell- - - - - - - 1. Destichting
draagtde naam:StichtingLOEK@YOU.---------------------------''
2. Zij heefthaarzetein de 9erÍteente
Veldhoven.
Doel-------A'tikel2
kinderen en jongêren, waarvoor deelnameaan (passend)onderwijs geen
vanzelfsprekendheid
is te ondersteunen,zodat het welzijn, onbrvikke
ing en
rnaatschappe
ijke participatie
van die kinderenen jongerenbinnenhun mogejkhedentot
volledige
bloe kJnren\omen;-------------------.
b. ouderste ondersteunen
bij hun zoektochtnaarbegeleiding
op maatvoor dezekinderen
op de domeinen
onderwijs
en zorg;- ..-.
c. het toegankeijk makenvan voor deze doelgroepspecifiekbenodigdefaciliteitenen
o'ngevinqel
doo (irdere1,jonge-en
en hu- bege'e
der.;
d. het gevenvan voorlichting
het
delen
van
kennis
èan,
rneten biedenvan ondersteunlng
aan organisaties
en professionals
op de domeinenonderwljsen zorg om de posltievan
die kinderenen jongerente verbetereni
e. hetverrichten
vanalleverderehandelingen,
die met het vorenstèande
in de ruimstezin
verbandholdenof daartoebevorderijk kunnenzijn. - '------------2. Destichting
trachthaardoe te verwezenlijken
door:--------.-.a. de werkelijkemogelijkheden
en behoeftenop enig momentvan het kind of de jongere
a s vertrekpuftte nemenen van daaruitontlvikkeingsgericht
te werken;-.b. een synergetischezienswijzeop welzijn (zorg) en ontwikkeling(onderwijs) te
ontlvikkeen, te hanterenen uit te dragen;
c. een socialekaart te onhrvikkelen
en te onderhouden
van instelingenen professionals
welkeeenpassend
aanbodin de ondersteuning
kunnenhebben
voorde doelgroep;
en voortsmetgêbruikmaking
vanallewettigemiddelen.
Bestuur '.--------.
Artikel3 -------1. Hetbestlurvande stichtinq
bestaat
uit ten minstedrieleden.Hetaantalbestuurs
edenwordt
- door het bestuurmet algemene
met inachtneming
van het in de vorigezin bepaalde
a.

2.

De bestLrurders
worden benoemden geschorstdoor het bestuur. Het bestuur (met
uitzondering
van het eerstebestlur, waarvande ledenin functiewordenbenoemd)kiestuit
zijn middeneen voorzitter,eensecretèris
en een penningrneêster.
De diversefunctieskunnen

3.

-----ookdooreenpersoon
wordenvervuld,
De bestuurders
wordenbenoemdvoor een periodevan vterjaar. Zlj tredenaf volgenseen
door het bestuurop te maken rooster,Een volgenshet roosteraftredendbeÍuuroer ts
onmddellijken onbeperklherbenoembaar.
De in een tussentijdse
vacaturebenoemde
bestuurderneemtop het roostervan aftredende plaatsin van degenein wiensvacaturehij

Bij het ontstaanvan een (of meer) vacature(s)in het bestuur,zu en de overblijvende
bestuurs
eden rnet algemenestemmen(of zal het enige overbtjvendebestuurs
td) binnen
twee maandenna het ontstaanvan de vacature(s)daarinvoorziendoor de benoemingvan
eeníof neer)opvogeÍls/..
-Ingeval
vaneenof meervacatures
in hetbestuur
behoudt
hetbestuur
zijnbevoegdheden.
5. De bestuurs
edenontvangengeen beloningvoor hun werkzaamheden.
Zij hebbenwel recht
op vergoeding
vande doorhenin de uitoefening
vanhunfunctiegemaakte
kosten.
----Bestuur:takên en bevoegdheden
An(e é-----1. Hetbestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
2. Het bestuuris niet bevoegdte besuitentot het aangaanvan overeenkomsten
tot veÍkrDging,
vervreemdrng
en bezwaringvan registergoederen,
tenzij het besluitwordt genornenmet
algemene
stemmen
vanallein functiezijndebestuurders.----3. Het bestuuris net bevoegdte besuiten tot het aangaanvan overeenkomsten,
waarbtjde
stichtingzich as borg of hoofdeijk rnedeschu
denaarverbindt,zich voor een derde sterk
rnaaktof z ch tot zekerhe
dstellingvooreenschuldvan eenanderverbindt.4. EÉsteiingenrnogens echtsonderhet voorrechtvan boedelbeschrijving
wordenaanvaard.---Bestuur:vergadêringen
Artikel5
1. De vergaderingen
van het bestuurwordengehoude|in Nedeíandop de paatsals bl de
4.

2. Jaarijksbinnenzes maanden
na afloopvan het boekjaar
wordl een vergadering
van het
bestuur(de jaarvergadering)
gehouden,
waarin ek geva aande ordekomtde vastste
ling
vande balafsen de staatvanbatenen asten.Daarnaast
wordtelk kwartaal
eenveroaderno
gehouden.
---:------:
3. Voorts worden vergaderingen
gehouden,wanneeréén van de bestuurdersdaartoe de
oproepirg
doet.-4. De oproepingtot een vergadering
geschiedtten minstezevendagentevoren,de dag van de
oproeping
en dievan de vergadering
nietmeegerekend,
doormiddelvaneenoproepingsbrtef.
5. Eenoproepingsbrief
vermedt, behalveplaatsen tijdstipvan de vergadering,
de te behafdelen
onoerweroen,-------6. De vergaderingen
worden geleid door de voorzitter.Indien deze ahr'/eztg
is voofziende
----,
aanwezige
bestuurders
in de leiding
vande vergadering_
7. De secretarsnotuleedde vergadering.
Blj aflaezigheid
van de secretariswordt de notulist
aangewezendoor degene die de vergaderingleidt. De notulen worden vastgestelden
getekend
doordegenen,
die in de vergadering
a s voorzitter
en notulisthebbengeflngeerd.
------De notuen wordenvervolgens
bewaarddoorde secretaris.
B. Toegangtot de vergaderingen
van het bestuurhebbende in functiezijndebestuurders
en
degenendie daarloedoorhet bestuufzijnuitgenodigd.,
Bestuur:besluitvorming-Alrrel-]á----1. Hetbestuurkanin eenvergadering
alleenbeslutennemenindiende meerderheid
vande in
functiezijndebest!urdersaan$/ezig
of vertegenwoordigd
is.-----Een bestuuÍder kan z ch in een vergaderingdoor een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen
nadat een schrifteljke,ter beoordelingvan de voorziher van oe
vergadering
voldoende,
vo machtis afgegeven.Eenbestuurderkan daarbijslecntsvoor een
anderebestuurder
als gevomachtigdeoptreden.ls in een vergaderingniet de meerderheid
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dan wordt een tweede
aanwezigof vertegenwoordigd
van de in Functiezijndebestuurders
veÍgaderingbijeengeroepen,
te houdenniet eerderdan twee en niet laterdan vier wekenna
of
de eerstevergadering.
In dezetweedevergaderingkan ongeachthet aantalaan\a/ezige
welkeop de eerste
wordenbeslotenomtrentde onderwerpen
vertegenwoordigde
bestuuÍders
moet
vergadering
op de agendawarengeplaatst.Bij de oproepng tot de tlveedevergadering
nu wel een besuit kanwordengenomenongeachthet aantal
wordenvermed dat en waaroTn
aanwezige
of vertegenwoordigde
bestuurders,
aanwezig
zrjn,kunnengeldge
aLiein functiezijndebestuurders
2. TolanglÍt een vergadering
rnitsmet algernene
besluitenwordengenomenoverale aan dê orde komendeonderwerpen,
voorhet oproepenen houden
stemmen,ook al zjn de doorde statutengegevenvoorschriften
---------'-vanvergaderingen
nietin achtgenomen.
nemen.van een
ook buitenvergadering
besluiten
3. Het bestuurkèn met algemene
stemmen
aldus genomenbeslut wordt door de secretariseen relaasopgemaakt,dat na mededoorde voorzittera s notuen wordt bewaard,---.-_
ondertekening
vanéén stern
heefthet fechttot het uitbrengen
4. Iederebestu\rrder
voorschrijven
wordenbestuursbesluiten
Voorzoverdezestatutengeengroteremeerderheid
----_---_-----------_
genomen
stemmen.
metvolstrekte
meerderhe
d vènde geldiguitgebrachte
geschieden
Ing,
meerbestuurders
monde
tenzij
één
of
5. Ale stemmingen
in een vergadering
-_-----_-__
verlangen.
vóórde stemming
eenschriftelijke
stemming
ge\lotenbreljes.--_slennirg gesch:edt
oijorgetekende,
5c_r'lelirke
niet
als
te ztjnuiigebíach'.
b. Blanco
stermenwordenbescroLwo
beslistde voorzittervan de vergadering.
7. In a le geschillen
omtrentstemmingen
-----BestuuHeinde bestuurslidmaatschaD
---------Art.(el7
eindigt:-----.-------Hetbestuurslidmaatschap
vaneenbestur.rrder
is, door haarontbinding
oi
of indiende bestuurder
een rechtspersoon
a. doorzijn overlijden
ndren7ijophordrle beJaar;
b. doorhetver iesvan het vrije beheeroverzrjnvermogeni
c. doorzijnaftreden(a dan nietvolgenshet in artikel3 bedoelderoostervanaftreden)i ---_'------------_-_--_-_
bestuuÍders;
hemverleend
doorde gezamen||jke
overige
d. doorontslag
Wetboek.--e. doorontslag
op grondvanartikel2:298Burgerlijk
vertêgenwoordiging
Arr'kelI
1. Het bestuurvertegenwoordigt
de stichting.-komt mede toe aan tlvee gezamenlijkhandelende
2. De vertegenwoordlgingsbevoegdheid
------------oestu-r0er5,
3. Tegeneenhandelen
in strijdmetartikel4lid 2 en 3 kandoorderdenberoepwordengedaan.
aanéénof meerbestuurders,
alsookaanderden,om de
4. Hetbestuurkanvo machtverlenen
----'.
vandievo machtte vedegenwoordigen.
stichting
binnende grenzen
Boekjaaren jaarstukken--------Arrkel9 ------------1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijkaan het kalendeÍjaar.
van de stichtingen van allesbetreffende
2. Het bestuuris verplichtvan de verrnogenstoestand
uit dezewerkzaamheden,
de werkaamhedenvaf de stichting,naarde eisendie voortvloeien
boeken,bescheiden
op zodanigewijzeeen adrninistratie
te voerenen de daartoêbehorende
en anderegegevensdragers
op zodanigewijze te bewaren,dat daarultte alen tijde de
rechten
en verplichtingen
vande stichting
kunnenwordengekend.
jaar|jks
naafloopvanhet boekjaar
de balans
is
verplicht
zes
en
3. Hetbestuur
binnen maanden
papier
en
vast
te
stellen.
van
baten
lasten
van
stichting
te
maken,
op
te
stellen
de staat
en
de
De balansen de stèèt van batenen lastenwordenonderzochtdoor een door het bestuur
brengtomtrentzijn onderzoek
verslaguit aan het
aangewezen
deskundige.
Dezedeskundige
bestLLlr.
ledenbedoeldeboeken,bescheiden
en andere
4. Het bestuuris verplichtde in de voorgaande
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gegevensdragers
gedurende
_zevenjarente bewaren,
gegevensdrager
aèngebrachte
gegevens,uitgezonderd
de op papiergestelde
:_:-:?
t'a ans :""
en staat van baten en lasten, [unnen op een àndere gegeven;drijger
woroen
overgebracht
en bewaard,mits de overbrenging
geschtedtmet juist; án vo ieoge weergave
der g€gevens
en dezegegevens
gedurende
de voledigebewaartidbeschikbaêr
zrjnen binnen
redelijke
ttjdleesbaar
kunnenwordengemaakt.'-_- ,_________-:-_______-_
Reglement--.
Artikel10 ----.
t
is bevoegdeen reglementvast te stelen, waarin die onderwerpen
worden
l^lt^^b:t_trïr
geregetd,
drenèèrhetoordeei
vanhetbestuur
(nadere)
,_-_-___, ___
regeling
,__
behoeven.
2. Het reglementmagnietmet de wet of dezestaiutenin'strijAzij"n.
. -____-,___-_____
____
-___
3. Hel oestLrLÍ
rs bevoegdl-e regle4.ent
te wijzigenof Lefeëira,jei .
í
up oe vaslsterrng,
wijziging
en beeindiging
vanhet regrement
is het bepaarde
in artiker11 ld
l vantoepassing.
,.

Statutenwijziging
Artike11-1. Fletbestuuris bevoegddezestatutente wijzigen.Eenbesluittot
statutenwuziging
moet rnet
een meerderheid
van tenminstetwee/derdevan het aantaluitgebrachte
itómen
worden
genomenin een vergadering
waarintenminstetwee/derdevan ale bestuurders
aanweztgof
vetegenwoordigd
is.-2 De wijzlgingmoet op straÍfe van nietigheidbrj notariëreakte tot
stand komen.ledere
bestu"roer
arolde.lj. ts bevoegd
de oesóetre.fejde
a.reteverrjoe;___--___-.'____.
____
___
.r. ue
oesruuroers
zDnverpichteenafschÍftvande notanële
aktevànwijziging
en oe gewrjz
gde
statutenneerte eggenbij het handelsregister.___
___ ,_-_ __________
,-____
Ontbindingen vereffening- ---Artikel12-.-.
I
HelbesltJr i, oevoeqd
de 9ich.n9 te ortbr.der.--. -__
z. op net besiuilvan het bestuLrr
tot ontbinding
is het bepaaldein artikeltl tid I van
overeer.(ongttgeloepèsct.g,
-__
.
r. ln0tenfet bestuurbesuit tot ontbinding
zal het liquidatiesaldo
wordenaangeweno
ten
eel d gemeel rur beogerde Insrelng.rel eenge ,j(soor doetslerlg. _____
9e
, :,:"::::.]11
'r.
l\a on 0lTdrrqqeschied!
de ve.eFening
ooor oe be,Uu-de:s.tê1t, oU ler be,.u,Lrot
ontbindlng
anderentot vereffenaars
,_____zJírdirngewezen.
t
j",vereffening btijvende boekenen bescheiden
van de ontbondenstjchtins
l1::1":t
lT
geourende
0e bJ de wet voorgeschreven
termijnonderberustingvan de doorde vereffenaari
aangewezen
petsoon,_6. Opde vereffening
zijnoverigens
de bepalingen
vanïitel 1, Boek2 van het Burgerlljk
Wetboek
---. '-vantoepassing
-.
Slotbepalingen
Artikel13-1 In allegevallen,
waarinzowerde wetarsdezestatuten
nietvoorzien,
besrist
hetbestuur.----2. Onderschriftelijkwordt in dezestatutenverstàanelk via de gangbare
communrcattekanaten
overgebrachtbericht, waarvan uit geschrift birjkt, vlaaro;de; ook
berifÀtgevrngrangs
elektronische
wegvalt.SiotverklarinoenTelsloftever"lèà'del
de corpardnter:
, óJ 0e oot'Lntr']g
vànde stichhlgwordentor bestLJrsleoen
________
beloendl_. -___-'
___
mevrouwly,A.J,van Laarhoven
voornoemd,
tot voorzitterjen
Tev ouwL, Srèbel
voorloeïd,fot secrelè-is
_
e1 oenlngmee(ler,
,,
L,
Het ee6te boekjaarvan de stichlingeindigtop een en dertr:gdecember
tweeduizend
zestien
Wi.arindêzeakteis vermed ongehuwdof nimmergehuwdgeweest
is daarondertevensbegrepen
nret geregistreerdals partner in de zin van het geregÈtreerdpartnerschap
of als zodaniq

geregistreerd
geweest.-

Slat-.-- '---.

De cornparanten
---.
zijn mij, notaris,bekend.
WMRVANAKïE in minuut is ver/edenter plaatseen op de datum in
het hoofdvan oezeaKte
vermed.De zakelijke
inhoudvan de akteis aèn hen opgegeven
en toegelicht.
ó".u.purun,un
hebbenverklaardtrjdigvoor het verrijdenvan de akte vàn'de introuoaa-arvin
te ieooen r<ennis
gewezenop de gevolgendje voor hen uit de akte voortvoeien
en op vo edrge
9il:iïl
l! lDlde akte geen prijs
te stelen. Dezeakte is beperktvoorgelezen
en onmdde ijk
]::n""fS,uun
oaarna0ndertekend,
eerstdoorde cornDaranten
en vervolgens
doormij, noiaris.___
íVolgen
de ha"dtekenilget
r
VooRAFSCHRIFT:
i
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